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PLB valdyba kviečia lietuvių bendruomenių

atstovus į virtualų susitikimą

PLB valdyba kviečia lietuvių bendruomenių pirmininkus, tarybų ir

valdybų narius, bendruomenių atstovus į virtualų susitikimą.

Susitikimas vyks kovo 5 dieną 15.00–17.00 val. Lietuvos laiku.

Susitikimas vyks nuotoliniu būdu per vaizdo konferencijų platformą

zoom.

Susitikimo metu PLB valdyba pristatys svarbiausius 2022 metų PLB

projektus, aktualius PLB klausimus ir pateiks informaciją apie PLB XVII

Seimą.  Lietuvių bendruomenės kviečiamos per susitikimą pasidalinti

savo aktualijomis.

Kviečiame registruotis čia.

Liepos 17–21 d. Vilniuje vyks PLB XVII

Seimas

Šių metų vasarą pasaulio lietuviai rinksis į XVII PLB Seimą. Pirmasis

PLB Seimas įvyko 1958 metų rugpjūčio 28–31 dienomis Niujorke (JAV),

jo metu buvo priimta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucija ir

išrinkta pirmoji PLB valdyba.  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimų

sesijos rengiamos kas treji metai. 

PLB Seimas renka PLB valdybą ir PLB pirmininką,  Kontrolės komisijos ir

Konfliktų sprendimo komiteto pirmininkus. PLB Seime bus svarstomi

svarbiausi PLB klausimai, PLB Konstitucijos pakeitimai.

Atstovavimas PLB XVII Seime:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyS9_0rL1L1jet4j80LRViCmnYyoEyTXPG9ZZYYL_QD9eXvQ/viewform?usp=pp_url&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05


Posėdžiavo PLB valdyba

Sausio 22 dieną PLB valdyba nuotoliniame posėdyje aptarė

pasirengimo PLB XVII Seimui klausimus. Patvirtinta, kad posėdžiai bus

rengiami  akivaizdiniu būdu.  Išskirtiniais atvejais nuotoliniu būdu,

naudodamiesi elektroninio ryšio priemonėmis, galėtų dalyvauti tik

atstovai iš šalių, kuriose yra kelionių ribojimai dėl pandemijos arba

kurios yra paveiktos pandemijos ir įtrauktos į raudonąją zoną. Seimo

atstovų, kuriems suteikiama teisė dalyvauti PLB XVII Seimo

posėdžiuose nuotoliniu būdu, sąrašą tvirtins PLB valdyba. Nutarta



išleisti PLB XVII Seimo leidinį. Diskutuota apie lietuvių bendruomenių

PLB Konstitucijoje apibrėžtą solidarumo mokestį, šio klausimo

įtraukimą į PLB XVII Seimo darbotvarkę ir aptarti kiti klausimai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikla per

30 Lietuvos Nepriklausomybės metų –

naujausioje knygoje

PLB valdyba rengia knygą „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė per 30

Lietuvos Nepriklausomybės metų 1990–2020“, kuri bus išleista ir

pasieks skaitytojus jau šią vasarą.

https://plb.lt/pasaulio-lietuviu-bendruomenes-veikla-per-30-lietuvos-nepriklausomybes-metu-naujausioje-knygoje/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05
https://plb.lt/pasaulio-lietuviu-bendruomenes-veikla-per-30-lietuvos-nepriklausomybes-metu-naujausioje-knygoje/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05


Susitikimai Briuselyje

Sausio 26–28 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir valdybos narys

Laurynas Gerikas susitiko su Briuselyje reziduojančių Lietuvos

institucijų vadovais. Susitikime su LR ambasadoriumi NATO Deividu

Matulioniu, laikinai einančiu LR ambasadoriaus ES pareigas Simonu

Šatūnu  aptarta situacija prie Ukrainos ir Baltarusijos sienų ir lietuvių

bendruomenių indėlis kreipiantis į NATO valstybių, kur skaitlingai

gyvena lietuvių, vyriausybes. Politikos aktualijos ir Lietuvos interesai

aptarti Europos Komisijoje susitikime su ES komisaru Virginijumi

Sinkevičiumi, Europos Parlamente su parlamento nariais Rasa

Juknevičiene, Andriumi Kubiliumi ir Petru Auštrevičiumi (nuotraukoje),

kurie aktyviai ir tvirtai remia Ukrainos teritorinį vientisumą,

nepriklausomybę ir suverenitetą bei integraciją į europinę ekonominę

erdvę. Lietuvių bendruomenės galėtų aktyviai prisidėti organizuojant

demonstracijas „Už taiką“ visoje Europoje. Kaip galima padėti Ukrainai

šiuo kritiniu laikmečiu, kalbėta su Pasaulio Ukrainos kongreso

atstovais, kurių būstinė yra Briuselyje.

Susitikime su nepaprastąja ir įgaliotąja Lietuvos Respublikos

ambasadore Belgijos Karalystei Rita Kazragienė ir pirmuoju

sekretoriumi Justu Vaišnoru aptartas Belgijos lietuvių vienijimas, kaip

pritraukti jaunimą ir platesnį ratą lietuvių, aptarti pagrindiniai metiniai

projektai ir išskirtiniai renginiai.

Susitikime su Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininku Gintaru

Marijausku ir vicepirmininke Asta Kulikauskaite aptartas pasiruošimas



PLB XVII Seimui, bendri lietuvių bendruomenių projektai.

PLB ir Lietuvių Fondo

vadovybės aptarė

bendradarbiavimo planus

2022 m. sausio 3 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir valdybos nariai Vida

Bandis, Jūratė Caspersen ir Laurynas Misevičius dalyvavo nuotoliniame

susitikime su Lietuvių Fondo (LF) vadovais Tauru Bubliu ir Milda Davis.

Posėdžio metu aptartas bendradarbiavimo stiprinimas ir naujų narių

pritraukimas į Lietuvių Fondą. Taip pat buvo kalbama apie

svarbiausius 2022 metų PLB projektus.

PLB Kultūros komisija aktyviai įsijungia į išeivio,

poeto, visuomeninko ir kultūrininko Algimanto

Mackaus 90-ųjų gimimo metinių minėjimus

Lietuvoje

https://plb.lt/pasaulio-lietuviu-bendruomenes-valdyba/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05
https://lithuanianfoundation.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05


2022 m. vasario 11 dieną Algimantui Mackui būtų sukakę 90 metų.

Bet dar vaikystėje su tėvais pasitraukusiam į Vakarus, o vėliau

persikėlusiam į JAV, Algimantui buvo atskaičiuoti tik 32 metai. 1964 m.

jis žuvo autoavarijoje. Vis dėlto ir per trumpą savo gyvenimą

Algimantas Mackus paliko gilų pėdsaką. Lietuvoje poetui dedama

lietuvių literatūros klasiko karūna, jis buvo JAV lietuvių „Margučio“

radijo laidų vedėjas, „Margučio“ žurnalo redaktorius, „Šviesos

sambūrio pirmininkas, lietuviškų knygų leidimo organizatorius.

Pirmuosius eilėraščius išleido Algimanto Pagėgio slapyvardžiu, nes

kilimo buvo nuo Pagėgių, kur prie poeto gimtojo namo atidengta

atminimo lentelė, o miestelio gimnazija pavadinta Algimanto Mackaus

vardu.

Vasario 11 d. Pagėgių A. Mackaus gimnazijoje ir Pagėgių savivaldybės

Vydūno viešojoje bibliotekoje vyks minėjimai, skirti Algimanto Mackaus

90-osioms gimimo metinėms.  Viliamasi, kad šalies vadovų bei

tarptautinės kultūros bendruomenės dėmesio sulaukęs minėjimas

sutvirtins esamus ir nuties naujus Algimanto Mackaus atminimo

įamžinimo bei sklaidos tiltus ir tai, kas yra mūsų pasididžiavimas,

nenugrims praeitin.

Kartu su Portlando lietuviais bėgime dalyvavo PLB Sporto komsijos pirmininkas Laurynas

Misevičius (pirmas iš kairės) 

Sausio 13-osios pagarbos bėgimas „Gyvybės ir

mirties keliu“

2022 m. sausio 16 d. Kolorado ir Oregono-Vašingtono valstijose (JAV)

vyko Sausio 13-osios pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. PLB

https://pagegiusvb.lt/naujienos/2022-m-vasario-11-diena-kvieciame-dalyvauti-pagegiuose-vyksiancioje-algimanto-mackaus-90-osioms-gimimo-metinems-pamineti-skirtoje-konferencijoje/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05


2022 m. spalio 27-29 dienomis

Vytauto Didžiojo universitete

(VDU) bus surengtas VDU

Pasaulio lietuvių universiteto

(PLU) simpoziumas. Jo metu

Lietuvos ir pasaulio lietuvių

mokslo, meno ir kūrybos

bendruomenė bus kviečiama

aptarti Lietuvos universiteto

tradicijos reikšmės mūsų šaliai ir

lietuvių išeivijai.

Valstybinis studijų fondas kviečia

Lietuvos aukštosiose mokyklose

studijuojančius užsienio lietuvius

nuo 2022 m. sausio 24 d. iki

2022 m. vasario 20 d. teikti

paraiškas valstybės paramai

2022 m. pavasario semestrą

gauti. Daugiau informacijos čia.

sporto komisija kvietė bėgime dalyvauti viso pasaulio lietuvius. Šiuo

renginiu buvo pagerbti žmonės, žuvę 1991 m. sausio 13-ąją Sovietų

Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą,

Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Pasipuošę lietuviška atributika

Kolorado lietuviai bėgo 5 kilometrus, o mažieji lietuvaičiai – 1,2 km.

Prie šios gražios iniciatyvos prisijungė bėgikai iš Lietuvos. Portlando

lietuvių bendruomenė tą pačią dieną jungėsi prie Kolorado lietuvių

pagarbos bėgimo ir įveikė trasą Oregono-Vašingtono valstijose.

Vyksta registracija į XI pasaulio

lietuvių sporto žaidynes

Darbo grupės XI  pasaulio lietuvių sporto

žaidynėms,  vyksiančioms Druskininkuose,

organizuoti  nuotoliniame posėdyje, kuriame

dalyvavo  PLB sporto komisijos pirmininkas,

Šiaurės Amerikos  lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos centro

prezidentas  Laurynas R. Misevičius, buvo aptartas registracijos į

žaidynes klausimas. Negalutiniais duomenimis, registravosi 18 kraštų

lietuvių bendruomenių, norą dalyvauti žaidynėse pareiškė 3,5

tūkstančiai dalyvių. Iš Jungtinės Karalystės planuoja dalyvauti net 768

dalyviai, iš JAV iki šiol užsiregistravo  263 dalyviai.

https://www.vdu.lt/lt/rengiamas-vdu-pasaulio-lietuviu-universiteto-simpoziumas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05


PayPal

PLB ateities fondas

PLB valdybos  iniciatyva 2020 m. sausio 11 d.  Lietuvių Fondo

sudėtyje įsteigtas naujas  vardinis fondas – PLB ateities fondas.

Šis  fondas padės Pasaulio Lietuvių  Bendruomenei įgyvendinti jos

tikslus –  remti lietuvių bendruomenės veiklą visame

pasaulyje.  Parama PLB ateities fondo veiklai bus skiriama iš šio

fondo  kasmetinių uždirbtų palūkanų, paliekant pagrindinį

kapitalą  neliečiamą. PLB ateities fondą administruoja Lietuvių

Fondas.

Visus, kam rūpi PLB ateitis ir jos veikla, maloniai kviečiame papildyti

naujai įkurtą fondą įnašais.

Pervedimu į banko sąskaitą Swedbank. Gavėjas Lithuanian

Foundation, Inc. 

Sąskaitos Nr. LT757300010136040915

arba 

Aukojant prašome įrašyti: PLB ateities fondui.

Kviečiame skaityti 2021 metų almanachą „Pasaulio

lietuvis“. 2022 metų almanachas bus išleistas šių

metų rudenį.

https://www.paypal.com/donate?token=TTex6UXB3nvJa2cAdGSCdLjtBD55xGq3AtRXl50Xagy5-u__Dtt5r6EHzT2mPO2rkKhkAifgE2BoXaZ8&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05
https://pasauliolietuvis.lt/prenumerata/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05
https://pasauliolietuvis.lt/prenumerata/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-02-05


PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino

pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plb@plb.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt
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